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Scopul notificării: consultarea factorilor interesați privind impactul social și de mediu al
gestionării pădurilor administrate de Ocolul Silvic Dumbrava RA
Data și locația: 09.08.2017, ora 10, OS Dumbrava RA, localitatea Beliu, str. 628/A

Stimate doamnă/domnule,
OCOLUL SILVIC DUMBRAVA RA implementează un sistem de certificare a managementului forestier ca
un instrument ce garantează respectarea unor proceduri de gestionare responsabilă a pădurilor. Anexăm
prezentei notificări datele de identificare a proprietăților forestiere aflate în administrarea ocolului, incluse
in procesul de certificare. Informatii suplimentare se regăsesc
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O parte importantă a sistemului de certificare a managementului forestier este consultarea tuturor grupurilor
interesate privind impactul social și de mediu al modului de gestionare a pădurilor administrate de OS
Dumbrava RA. Anual au loc consultări publice cu organizații din domeniul agențiilor guvernamentale (cu
rol în protecția mediului, respectarea regimului silvic, a sistemului de gospodărire a apelor), administrații
ale ariilor protejate, instituții de învățământ, asociații de vânătoare, reprezentanți ai unităților administrativ
teritoriale, agenți economici din turism, exploatări forestiere etc.
Cu această ocazie OS Dumbrava RA va prezenta raportul de identificare și monitorizare a Pădurilor cu
Valoare Ridicată de Conservare (PVRC). Identificarea s-a realizat pe baza „Ghidului practic pentru
identificarea și managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare”, elaborat de WWF (2013) –
disponibil public pe www.certificareforestiera.ro. Echipa de evaluare este constituită din Liviu Nichiforel și
Ramona Scriban de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
Raportul de evaluare preliminară a pădurilor cu valoare ridicată de conservare este disponibil public
la adresa: www.dumbravabeliu.ro în secțiunea Transparență și certificare.
Căutăm opiniile dumneavoastră: Observațiile și comentariile în legătură cu impactul modului de
gestionare al pădurilor sunt importante și binevenite, fie exprimate public, fie exprimate confidențial, sub
orice formă care este mai ușoară și mai sigură pentru dumneavoastră.
În acest sens vă invităm să luați parte la consultarea publică care va avea loc în ziua de miercuri,
09 august 2017, de la ora 10 în sala de ședințe a Ocolului Silvic Dumbrava RA
Vă rugăm de asemenea să ne comunicați toate problemele legate de modul de gestionare al pădurilor
administrate de OS Dumbrava RA pe care le considerați relevante din perspectiva consecințelor sociale și
de mediu. Pentru aceasta, vă rugăm să ne trimiteți orice sugestie sau sesizare folosind următoarele
metode:
-

La adresa ocolului: email: dumbrava_beliu@yahoo.com, fax: 0257322221

-

La adresa echipe de evaluare: Liviu Nichiforel, nichiforel@usv.ro

-

Prin depunerea unei sesizări scrise direct la sediul ocolului silvic: Ocolul Silvic Dumbrava RA,
nr.628/A, localitate Beliu, jud. Arad.

Vă mulțumim pentru implicare!
Șef ocol ing. Nicolae Prăștean
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Date succinte privind suprafețele de pădure administrate de OS Dumbrava RA
Ocolul silvic administrează o suprafață totală de pădure de 12008,2 hectare. Prin acordul proprietarilor de
terenuri forestiere au fost incluse in certificare proprietățile publice aparținând la 6 UAT-uri. Situația
proprietăților incluse în certificare este prezentată în tabelul de mai jos. Toate suprafețele incluse în
certificare au amenajamente silvice valabile.
UP /
UB

Denumire
amenajament

Suprafața
fondului
forestier

din care
inclus in
certificare

Proprietatea inclusă in certificare

UP I
UP II
UP III
UP IV

Beliu
Hășmaș
Archiș
Carand

2104,2
2546,1
2321,1
794,2

2018,3

UP VI

Apateu

450,6

450,6

Proprietate publica a comunei Apateu

UP VII

Șicula

173,1

173,1

Proprietate publica a comunei Șicula

8389,3

6360,8

Total

1463,4
1503,4
752

Proprietate publica a comunei Beliu
Proprietate publica a Comunei Hășmaș
Proprietate publica a comunei Archiș
Proprietate publica a comunei Carand

Prin aplicarea criteriilor de identificare a pădurilor cu valoare ridicată de conservare s-a diferențiat o
suprafață de 656,20 hectare pe care se găsesc diferite valori de conservare după cum urmează:
Tip PVRC
1.1.

1.2.
1.3.
3

Denumire
Păduri din rezervații științifice, rezervații naturale, suprafețe declarate monumente
ale naturii şi zone de protecție integrală sau zone de protecție strictă din ariile
naturale protejate conform Legii 49 /2011 şi O.U.G. 57/2007
Păduri care constituie habitate pentru speciile de plante rare, amenințate,
periclitate sau endemice.
Păduri care asigură adăpost pentru specii ce se găsesc în concentrații critice în
anumite momente esențiale ale existenței lor.
Suprafețe forestiere care adăpostesc ecosisteme rare, amenințate sau periclitate.

Ha
3,00

12,90
332,30
81,80

Păduri situate în perimetrele de protecție a izvoarelor, zăcămintelor şi surselor de
apă minerală ce constituie surse de apă potabilă pentru comunitățile din zonă
precum şi pădurile situate pe versanții direcți ai lacurilor de acumulare şi naturale
ce constituie surse de apă potabilă pentru comunitățile din zonă.
Păduri din bazinele hidrografice torențiale sau cu transport excesiv de aluviuni.

22,20

5,40

4.2.c

Păduri ripariene cu rol de protecție a malurilor cursurilor de apă şi reducerea
efectelor inundațiilor.
Păduri situate pe stâncării, grohotișuri, pe terenuri cu eroziune evidentă şi pe
terenuri cu pante mari (≥35° pe orice fel de substrat litologic, ≥30° pe substrate de
fliș şi ≥25° pe substrate de nisipuri şi pietrișuri)
Vegetația forestieră din jurul culoarelor de formare a avalanșelor, precum şi
terenurile acoperite de jnepenișuri din preajma acestora
Păduri situate pe nisipuri mobile sau pe terenuri alunecătoare

4.2.d

Plantații forestiere instalate pe terenuri degradate

4.3.a

Benzi de pădure situate în jurul terenurilor agricole din zone cu fenomene care
influențează negativ producția agricolă.
Păduri care asigură protecția împotriva poluării atmosferice sau a solului.

4.1.a

4.1.b
4.1.c
4.2.a

4.2.b

4.3.b
5
6

Păduri ce satisfac necesitățile de bază ale comunităților locale conform ghidul
practic.
Păduri esențiale pentru păstrarea identității culturale a unei comunități sau a unei
zone

0,00

169,60

0,00
2,40
1,20
13,20
2,60
0,00
40,60

